
AM\894584SV.doc PE483.791v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

2011/2285(INI)

13.3.2012

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 91

Förslag till betänkande
Edit Bauer
(PE480.835v01-00)

Tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga anställda för 
samma eller likvärdigt arbete
(2011/2285(INI))



PE483.791v01-00 2/45 AM\894584SV.doc

SV

AM_Com_NonLegReport



AM\894584SV.doc 3/45 PE483.791v01-00

SV

Ändringsförslag 1
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Beaktandeled 14a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Internationella 
arbetsorganisationens konvention nr 100 
om lika lön för män och kvinnor för 
arbete av lika värde,

Or. en

Ändringsförslag 2
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Beaktandeled 14b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Internationella 
arbetsorganisationens och FN:s Global 
Compact-webbinarium i mars 2011:
”Equal Pay for Work of Equal Value: 
How do we get there?”,

Or. en

Ändringsförslag 3
Edit Bauer

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Kvinnor tjänar i genomsnitt 
17,1 procent mindre än män i Europeiska 
unionen och löneskillnaderna varierar 

A. Enligt de senaste provisoriska och 
ofullständiga uppgifterna tjänar kvinnor i 
genomsnitt 16,4 procent mindre än män i 
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mellan 3,2 procent och 30,9 procent i 
medlemsstaterna. Framsteg görs mycket 
långsamt – trots att en omfattande 
lagstiftning är i kraft sedan nästan 40 år 
och att åtgärder vidtagits och resurser 
spenderats för att minska skillnaderna*
(skillnaden på EU-nivå var 17,7 procent 
år 2006, 18 procent år 2008 och 
17,1 procent år 2009).

Europeiska unionen och löneskillnaderna 
varierar mellan 1,9 procent och 
27,6 procent i medlemsstaterna. Framsteg 
görs mycket långsamt – trots att en 
omfattande lagstiftning är i kraft sedan 
nästan 40 år och att åtgärder vidtagits och 
resurser spenderats för att minska 
skillnaderna1 – (skillnaden på EU-nivå var 
17,7 procent år 2006, 17,6 procent 
år 2007, 17,4 procent år 2008, 16,9
procent år 2009 och 16,4 procent år 2010),
samtidigt som löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män skulle kunna vara ännu 
större eftersom det fortfarande saknas 
uppgifter från två medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 4
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Kvinnor tjänar i genomsnitt 
17,1 procent mindre än män i Europeiska 
unionen och löneskillnaderna varierar 
mellan 3,2 procent och 30,9 procent i 
medlemsstaterna. Framsteg görs mycket 
långsamt – trots att en omfattande 
lagstiftning är i kraft sedan nästan 40 år 
och att åtgärder vidtagits och resurser 
spenderats för att minska skillnaderna*
(skillnaden på EU-nivå var 17,7 procent år 
2006, 18 procent år 2008 och 17,1 procent 
år 2009).

A. Kvinnor fortsätter att i genomsnitt tjäna 
16,4 procent mindre än män, enligt nya 
uppgifter som Europeiska kommissionen 
presenterade på Europadagen för lika lön 
den 2 mars 2012 och löneskillnaderna 
varierar mellan 2 procent i Polen till något 
mindre än 27 procent i Estland. Framsteg 
görs mycket långsamt – trots att en 
omfattande lagstiftning är i kraft sedan 
nästan 40 år och att åtgärder vidtagits och 
resurser spenderats för att minska 
skillnaderna2 (skillnaden på EU-nivå var 
17,7 procent år 2006, 18 procent år 2008 

                                               
1 Hållbar utveckling i Europeiska unionen: 2011 års övervakningsrapport av EU:s strategi för hållbar utveckling 
(Sustainable development in the European Union: 2011 monitoring report of the EU sustainable development 
strategy), Eurostat, 2011.
2 Hållbar utveckling i Europeiska unionen: 2011 års övervakningsrapport av EU:s strategi för hållbar utveckling 
(Sustainable development in the European Union: 2011 monitoring report of the EU sustainable development 
strategy), Eurostat, 2011.
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och 17,1 procent år 2009).

Or. en

Ändringsförslag 5
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Kvinnor tjänar i genomsnitt 
17,1 procent mindre än män i Europeiska 
unionen och löneskillnaderna varierar 
mellan 3,2 procent och 30,9 procent i 
medlemsstaterna. Framsteg görs mycket 
långsamt – trots att en omfattande 
lagstiftning är i kraft sedan nästan 40 år 
och att åtgärder vidtagits och resurser 
spenderats för att minska skillnaderna* 
(skillnaden på EU-nivå var 17,7 procent 
år 2006, 18 procent år 2008 och 
17,1 procent år 2009).

A. Kvinnor tjänar i genomsnitt 
17,1 procent mindre än män i Europeiska 
unionen och löneskillnaderna varierar 
mellan 3,2 procent och 30,9 procent i 
medlemsstaterna. Framsteg görs mycket 
långsamt – trots att en omfattande 
lagstiftning är i kraft sedan nästan 40 år 
och att åtgärder vidtagits och resurser 
spenderats för att minska skillnaderna1

(skillnaden på EU-nivå var 17,7 procent 
år 2006, 18 procent år 2008 och 
17,1 procent år 2009), och i vissa 
medlemsstater har skillnaderna till och 
med ökat.

Or. pt

Ändringsförslag 6
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Orsakerna till löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män är komplexa, många och 
ofta sammankopplade, och dessutom 
sträcker de sig långt bortom det enskilda 

B. Orsakerna till de konstant stora 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
är komplexa, många och ofta 
sammankopplade, och dessutom sträcker 

                                               
1 Hållbar utveckling i Europeiska unionen: 2011 års övervakningsrapport av EU:s strategi för hållbar utveckling 
(Sustainable development in the European Union: 2011 monitoring report of the EU sustainable development 
strategy), Eurostat, 2011.
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problemet med lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. Dessa orsaker inbegriper 
direkt och indirekt diskriminering samt 
sociala och ekonomiska faktorer såsom 
yrkes- och sektorsmässig segregering på 
arbetsmarknaden, nedvärdering av 
kvinnors arbete, ojämlikhet i balansen 
mellan arbete och privatliv samt traditioner 
och stereotyper, däribland valet av 
utbildningsväg och anställningsmönster. 
Enligt expertanalyser beror cirka hälften av 
skillnaden på direkt och indirekt 
diskriminering.

de sig långt bortom det enskilda problemet 
med lika lön för samma eller likvärdigt 
arbete. Löneskillnaderna är inte 
nödvändigtvis en indikator på den 
övergripande (o)jämlikheten mellan 
kvinnor och män eftersom det endast rör 
avlönade personer. Dessa orsaker 
inbegriper direkt och indirekt 
diskriminering samt sociala och 
ekonomiska faktorer såsom en 
yrkesmässig samt horisontellt och 
vertikalt starkt segregerad arbetsmarknad 
eller arbetsmarknader där en betydande 
andel kvinnor arbetar deltid, vilket har en 
tendens att vara mindre välbetalt än 
heltid. Dessa arbetsmarknader har en 
tendens att skapa stora löneskillnader 
mellan kvinnor och män, nedvärdering av 
kvinnors arbete, ojämlikhet i balansen 
mellan arbete och privatliv samt traditioner 
och stereotyper, däribland valet av 
utbildningsväg och följaktligen 
yrkeskarriärer, särskilt för flickor och 
kvinnor, vilket leder dem till typiska 
kvinnoyrken som är mindre välbetalda. 
Enligt expertanalyser beror cirka hälften av 
skillnaden på direkt och indirekt 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Orsakerna till löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män är komplexa, många och 
ofta sammankopplade, och dessutom 
sträcker de sig långt bortom det enskilda 
problemet med lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. Dessa orsaker inbegriper 
direkt och indirekt diskriminering samt 

B. Orsakerna till löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män är komplexa, många och 
ofta sammankopplade, och dessutom 
sträcker de sig långt bortom det enskilda 
problemet med lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete. Dessa orsaker inbegriper 
direkt och indirekt diskriminering samt 
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sociala och ekonomiska faktorer såsom 
yrkes- och sektorsmässig segregering på 
arbetsmarknaden, nedvärdering av 
kvinnors arbete, ojämlikhet i balansen 
mellan arbete och privatliv samt traditioner 
och stereotyper, däribland valet av 
utbildningsväg och anställningsmönster. 
Enligt expertanalyser beror cirka hälften av 
skillnaden på direkt och indirekt 
diskriminering.

sociala och ekonomiska faktorer såsom 
yrkes- och sektorsmässig segregering på 
arbetsmarknaden, nedvärdering av 
kvinnors arbete, ojämlikhet i balansen 
mellan arbete och privatliv samt traditioner 
och stereotyper, däribland valet av 
utbildningsväg, studieväg, tillträden till
yrken och anställningsmönster. Enligt 
expertanalyser beror cirka hälften av 
skillnaden på direkt och indirekt 
diskriminering.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Licia Ronzulli

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Löneskillnaderna är alltför ofta 
kopplade till kulturarv samt juridiska och 
ekonomiska faktorer som finns i det 
moderna samhället.

Or. it

Ändringsförslag 9
Siiri Oviir

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. För att åstadkomma jämställdhet måste 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete genomföras.

D. För att åstadkomma jämställdhet måste 
principen om lika lön för samma eller 
likvärdigt arbete genomföras. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
uppmanas att sammanställa och 
regelbundet offentliggöra statistik som 
inte bara visar genomsnittliga timlöner 
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utan även de löner som män och kvinnor 
får för samma eller likvärdigt arbete.

Or. et

Ändringsförslag 10
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Det omarbetade direktivet 2006/54/EG 
har bidragit till att kvinnors situation på 
arbetsmarknaden har förbättrats men har 
inte i grunden förändrat lagstiftningen för 
att utjämna löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män. Preliminära 
expertstudier visar att få eller inga 
förändringar alls har gjorts i 
medlemsstaternas lagstiftning och att inga 
sanktioner har vidtagits mot arbetsgivare. 
Problemets komplexitet kräver inte endast 
förbättrad lagstiftning utan även en 
EU-omfattande strategi för att åtgärda 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män, 
som i sin tur kräver ett starkt ledarskap av 
EU vad gäller att samordna politik, främja 
bra metoder och involvera olika aktörer.

E. Det omarbetade direktivet 2006/54/EG 
har bidragit till att kvinnors situation på 
arbetsmarknaden har förbättrats.
Problemets komplexitet kräver en 
EU-omfattande strategi för att åtgärda 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män, 
som i sin tur kräver ett starkt ledarskap av 
EU vad gäller att samordna politik, främja 
bra metoder och involvera olika aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 11
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Det finns ett behov av ett fortsatt 
mångfasetterat tillvägagångssätt för att 
ytterligare minska löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män, vilket inbegriper
medlemsstaternas befintliga strategier i 
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fråga om utbildning, ökad medvetenhet 
och belöning för bästa praxis. Det krävs 
inget lagstiftningsförslag från EU som 
ökar den administrativa bördan för små 
och medelstora företag genom påtvingade 
sanktioner och interna granskningar. De 
små och medelstora företagen är motorn i 
EU:s ekonomiska tillväxt och 
återhämtning och att belasta dem med 
ytterligare kostnader vid en tidpunkt av 
hård ekonomisk åtstramning är inte en 
förnuftig eller realistisk väg att gå för en 
hållbar ökning av jämställdheten.

Or. en

Ändringsförslag 12
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Löneskillnaden bör inte definieras 
enbart utifrån skillnader i bruttotimlön, 
utan man bör även ta andra faktorer i 
beaktande såsom individuella lönetillägg, 
yrkesklassificering, mönster i 
arbetsorganisationen, yrkeserfarenhet och 
produktivitet. Dessa bör mätas inte bara i 
kvantitativa termer (timmar då 
arbetstagaren är fysiskt närvarande på 
arbetsplatsen), utan även i kvalitativa, 
samt med hänsyn till hur 
arbetstidsminskning, semester, 
tjänstledighet och sjukfrånvaro påverkar 
lönen.

Or. es

Ändringsförslag 13
Marina Yannakoudakis
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Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Utvecklingen visar att löner allt oftare 
förhandlas fram individuellt, vilket ger 
upphov till bristande information och insyn 
i det individualiserade lönesystemet. Detta 
leder till ökade löneskillnader mellan 
anställda på likartade nivåer, och kan 
resultera i ökade löneskillnader mellan 
kvinnor och män. Ett mer decentraliserat 
och individualiserat system för 
fastställande av löner bör därför bedömas 
vara en oroande utveckling, samtidigt som 
dataskydd inte kan ses som en berättigad 
ursäkt för att inte offentliggöra statistisk 
information om löner.

F. Utvecklingen visar att löner allt oftare 
förhandlas fram individuellt, vilket ger 
upphov till bristande information och insyn 
i det individualiserade lönesystemet. Detta 
leder till ökade löneskillnader mellan 
anställda på likartade nivåer, och kan 
resultera i ökade löneskillnader mellan 
kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 14
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Utvecklingen visar att löner allt oftare 
förhandlas fram individuellt, vilket ger 
upphov till bristande information och insyn 
i det individualiserade lönesystemet. Detta 
leder till ökade löneskillnader mellan 
anställda på likartade nivåer, och kan 
resultera i ökade löneskillnader mellan 
kvinnor och män. Ett mer decentraliserat 
och individualiserat system för 
fastställande av löner bör därför bedömas 
vara en oroande utveckling, samtidigt som 
dataskydd inte kan ses som en berättigad 
ursäkt för att inte offentliggöra statistisk 
information om löner.

F. Till följd av en arbetsmarknadspolitik 
som syftar till att avskaffa principen med 
och bruket av kollektiva förhandlingar 
förhandlas löner allt oftare fram 
individuellt, vilket ger upphov till bristande 
information och insyn i det 
individualiserade lönesystemet. Detta leder 
till ökade löneskillnader mellan anställda 
på likartade nivåer, och kan resultera i 
ökade löneskillnader mellan kvinnor och 
män. Ett mer decentraliserat och 
individualiserat system för fastställande av 
löner bör därför bedömas vara en oroande 
utveckling, samtidigt som dataskydd inte 
kan ses som en berättigad ursäkt för att inte 
offentliggöra statistisk information om 
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löner.

Or. pt

Ändringsförslag 15
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Kvinnliga studerande i alla 
medlemsstater får i högre grad godkänt i 
skolan än de manliga och står för så 
mycket som 59 procent av alla som 
utexamineras från universitet. Kvinnors 
förmågor och kunskaper underskattas ofta, 
särskilt i yrken som domineras av kvinnor, 
utan att det nödvändigtvis är berättigat på 
grundval av objektiva kriterier.

G. Kvinnliga studerande i alla 
medlemsstater får i högre grad godkänt i 
skolan än de manliga och står för så 
mycket som 59 procent av alla som 
utexamineras från universitet men de är i 
minoritet i områden som matematik och 
datavetenskap. Endast 8,4 procent av 
1 000 kvinnor i åldrarna 20–29 har en 
examen i matematik och teknik jämfört 
med 17,6 procent av männen. Kvinnors 
förmågor och kunskaper underskattas ofta, 
särskilt i yrken som domineras av kvinnor, 
utan att det nödvändigtvis är berättigat på 
grundval av objektiva kriterier. 
Följaktligen är det färre kvinnor som har 
vetenskapliga och tekniska jobb. Endast 
29 procent av forskarna och ingenjörerna 
i EU är kvinnor, vilket medför att kvinnor 
arbetar i lågvärderade och lägre betalda 
sektorer av ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 16
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Enligt expertanalyser börjar H. Enligt expertanalyser börjar 
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löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
visa sig efter att en kvinna återvänder till 
arbetsmarknaden efter hennes första 
mammaledighet. Kvinnors långsammare, 
kortare och/eller avbrutna karriärer skapar 
även skillnader mellan könen vad gäller 
bidrag till personliga pensionsfonder, 
vilket ökar risken för kvinnor att hamna i 
fattigdom när de blir äldre.

löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
visa sig efter att en kvinna återvänder till 
arbetsmarknaden efter hennes första 
mammaledighet. Kvinnors långsammare, 
kortare och/eller avbrutna karriärer skapar 
även skillnader mellan könen vad gäller 
bidrag till sociala trygghetssystem, vilket 
ökar risken för kvinnor att hamna i 
fattigdom när de blir äldre. Kvinnor i EU 
drabbas i allmänhet hårdare än män av 
arbetslöshet (Eurostat, 31 januari 2012).

Or. pt

Ändringsförslag 17
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Ha (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ha. Det lönesystem där antal tjänsteår 
ingår i beräkningen av lönen är till 
nackdel för kvinnor som (vid flera 
tillfällen) måste avbryta sin yrkeskarriär 
på grund av yttre faktorer, såsom 
barnrelaterade avbrott i arbetet, annat 
yrkesval eller kortare arbetstid. Dessa 
kvinnor hamnar ständigt, och på ett 
strukturellt sätt, på efterkälken.

Or. es

Ändringsförslag 18
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Kvinnor har ofta deltidsanställningar och 
löneskillnaderna mellan könen är nästan 

I. Kvinnor har ofta deltidsanställningar och 
löneskillnaderna mellan könen är nästan 
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dubbelt så stora bland deltidsanställda som 
bland heltidsanställda.

dubbelt så stora bland deltidsanställda som 
bland heltidsanställda. Merparten av de 
arbetstagare som har otrygga 
arbetsförhållanden, särskilt i den privata 
sektorn, är kvinnor, i synnerhet unga 
kvinnor, och det inverkar på deras 
tillgång till förmåner vid föräldraskap, 
sjukdom och ålderdom. Eftersom kvinnor 
har rätt till mammaledighet utsätts de ofta 
för olaglig diskriminering av sina 
arbetsgivare när lojalitets- eller 
produktivitetsbonusar delas ut.

Or. pt

Ändringsförslag 19
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Kvinnodominerade yrken och 
traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter 
tenderar att anses mindre värda än de där 
männen är i majoritet, utan att det 
nödvändigtvis kan motiveras objektivt.

Or. es

Ändringsförslag 20
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Ib (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ib. Uppgifter visar att kvinnors 
kvalifikationer och erfarenheter belönas 
ekonomiskt lägre än männens. Förutom 
att principen om lika lön för likvärdigt 
arbete inte får snedvridas på grund av 
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könsstereotypa föreställningar, måste 
man frigöra sig från de sociala roller som 
hittills i hög grad har påverkat 
utbildnings- och karriärmöjligheterna. 
Det är inte bara möjligt utan även 
nödvändigt att inom utbildningssystemet 
ta upp könsrollsstereotyperna och hur 
dessa ska elimineras. Mammaledighet och 
föräldraledighet bör inte medföra 
diskriminering av kvinnor på 
arbetsmarknaden.

Or. es

Ändringsförslag 21
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Kvinnor arbetar i lägre betalda
industrier eller lågbetalda sektorer med
mindre kollektiv representation och 
förhandlingsstyrka.

J. Arbetsgivare i kvinnodominerade
industrier och yrken betalar lägre löner, 
och dessa industrier och yrken har mindre 
kollektiv representation och 
förhandlingsstyrka.

Or. pt

Ändringsförslag 22
Andrea Češková

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Kvinnor arbetar i lägre betalda industrier 
eller lågbetalda sektorer med mindre 
kollektiv representation och 
förhandlingsstyrka.

J. Kvinnor arbetar i större utsträckning i 
lägre betalda industrier eller lågbetalda 
sektorer med mindre kollektiv 
representation och förhandlingsstyrka.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. Uppgifter visar att kvinnors 
kvalifikationer och erfarenheter belönas 
ekonomiskt lägre än männens. Förutom 
att principen om lika lön för likvärdigt 
arbete inte får snedvridas på grund av 
könsstereotypa föreställningar, måste 
man frigöra sig från de sociala roller som 
hittills i hög grad har påverkat 
utbildnings- och karriärmöjligheterna. 
Mammaledighet och föräldraledighet bör 
inte medföra diskriminering av kvinnor 
på arbetsmarknaden.

Or. es

Ändringsförslag 24
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Kb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Kb. Jämställda pensioner har satts som 
mål.

Or. es

Ändringsförslag 25
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Kc (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Kc. Det finns en digital klyfta grundad på 
kön som leder till klara löneskillnader. 
För att bemöta de tekniska och sociala 
förändringar som våra samhällen 
genomgår är ett livslångt lärande som 
lämpar sig för och anpassats efter 
kvinnors specifika behov av avgörande 
betydelse.

Or. es

Ändringsförslag 26
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Kd (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Kd. Löneskillnaderna är ännu mer 
framträdande bland invandrarkvinnor, 
kvinnor med funktionshinder, kvinnor 
som tillhör minoriteter och lågutbildade 
kvinnor.

Or. es

Ändringsförslag 27
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Endast ett fåtal anspråk om 
diskriminering i form av löneskillnader 
mellan kvinnor och män hittar fram till de 
behöriga domstolarna.* Det finns många 

L. Endast ett fåtal anspråk om 
diskriminering i form av löneskillnader 
mellan kvinnor och män hittar fram till de 
behöriga domstolarna.1 Det finns många 

                                               
1 Bakgrundsdokument som medföljer kommissionens meddelande ”Strategi för jämställdhet 2010–2015”, 



AM\894584SV.doc 17/45 PE483.791v01-00

SV

förklaringar till detta, däribland brist på 
information om löner, det problematiska 
utrymmet för jämförelser och bristen på 
personliga resurser hos käranden.

förklaringar till detta, däribland brist på 
information om löner, det problematiska 
utrymmet för jämförelser, bristen på 
personliga resurser hos käranden och 
underlåtenheten att övervaka och utfärda 
sanktioner mot organ som inte 
offentliggör information om löner.

Or. pt

Ändringsförslag 28
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Skäl La (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

La. De så kallade åtstramningsåtgärder 
som har genomförts innebär att 
arbetstagare fråntas sina rättigheter, 
skenbart på grund av den ekonomiska 
krisen, och har förvärrat kvinnors sociala 
och sysselsättningsmässiga situation 
ytterligare, inte minst till följd av högre 
arbetslöshet, lönesänkningar, försämrade 
välfärdsförmåner och genomförande av 
en politik som slår mot principen om 
kollektiva förhandlingar.

Or. pt

Ändringsförslag 29
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl La (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

La. Det är mycket viktigt att ha tillgång 
till könsspecifika uppgifter och en 
moderniserad lagstiftning som beaktar 

                                                                                                                                                  
SEK(2010)1080, s. 36.
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jämställdhetsperspektivet och som gör det 
möjligt att ta itu med orsakerna till denna 
diskriminering.

Or. es

Ändringsförslag 30
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ma. Europaparlamentet har vid 
upprepade tillfällen uppmanat 
kommissionen att vidta åtgärder, inklusive 
att granska gällande lagstiftning, för att 
hjälpa till att utjämna löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män, eliminera risken 
för pensionärer att drabbas av fattigdom 
och garantera dessa en rimlig 
levnadsstandard.

Or. es

Ändringsförslag 31
Barbara Matera

Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ma. Kvinnorna löper en större risk att 
drabbas av fattigdom under ålderdomen 
på grund av att löneskillnaderna mellan 
könen har en direkt inverkan på 
pensionsskillnaderna mellan kvinnor och 
män, i kombination med att kvinnor i 
regel lever längre än männen.

Or. it
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Ändringsförslag 32
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 1 – strecksats 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

– Sanktioner. utgår

Or. en

Ändringsförslag 33
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet medger att ett 
mångfasetterat tillvägagångssätt på flera 
nivåer kräver ett starkt ledarskap av 
Europeiska unionen vad gäller att 
samordna politik, främja bra metoder och 
involvera olika aktörer som 
arbetsmarknadsparter i syfte att utarbeta 
en EU-omfattande strategi för att utjämna 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

2. Europaparlamentet medger att ett 
mångfasetterat tillvägagångssätt på flera 
nivåer kräver att medlemsstaterna främjar
bra metoder och driver en politik för att 
utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män.

Or. pt

Ändringsförslag 34
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet medger att ett 
mångfasetterat tillvägagångssätt på flera 

2. Europaparlamentet medger att det finns 
flera orsaker till att löneskillnaderna blir 
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nivåer kräver ett starkt ledarskap av 
Europeiska unionen vad gäller att 
samordna politik, främja bra metoder och 
involvera olika aktörer som 
arbetsmarknadsparter i syfte att utarbeta en 
EU-omfattande strategi för att utjämna 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

större och att ett mångfasetterat 
tillvägagångssätt på flera nivåer kräver ett 
starkt ledarskap av Europeiska unionen vad 
gäller att samordna politik, främja bra 
metoder och involvera olika aktörer som 
arbetsmarknadsparter i syfte att utarbeta en 
EU-omfattande strategi för att utjämna 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 35
Franziska Katharina Brantner

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet medger att ett 
mångfasetterat tillvägagångssätt på flera 
nivåer kräver ett starkt ledarskap av 
Europeiska unionen vad gäller att 
samordna politik, främja bra metoder och 
involvera olika aktörer som 
arbetsmarknadsparter i syfte att utarbeta en 
EU-omfattande strategi för att utjämna 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

2. Europaparlamentet medger att ett 
mångfasetterat tillvägagångssätt på flera 
nivåer kräver ett starkt ledarskap av 
Europeiska unionen vad gäller att 
samordna politik, främja bra metoder och 
involvera olika aktörer som 
arbetsmarknadsparter och icke-statliga 
organisationer i syfte att utarbeta en 
EU-omfattande strategi för att utjämna 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att konsekvent verkställa 
och upprätthålla respekten för det 
omarbetade direktivet 2006/54/EG och att 

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att konsekvent verkställa 
och upprätthålla respekten för det 
omarbetade direktivet 2006/54/EG och att 
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uppmuntra den privata sektorn till en mer 
aktiv roll i arbetet med att minska 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

uppmuntra den privata och offentliga 
sektorn till en mer aktiv roll i arbetet med 
att minska löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att konsekvent verkställa 
och upprätthålla respekten för det 
omarbetade direktivet 2006/54/EG och att 
uppmuntra den privata sektorn till en mer 
aktiv roll i arbetet med att minska 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att konsekvent verkställa 
och upprätthålla respekten för det 
omarbetade direktivet 2006/54/EG och att
kräva att den privata sektorn gör sin plikt 
när det gäller att åstadkomma lika lön för 
kvinnor och män.

Or. pt

Ändringsförslag 38
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att konsekvent verkställa 
och upprätthålla respekten för det 
omarbetade direktivet 2006/54/EG och att 
uppmuntra den privata sektorn till en mer 
aktiv roll i arbetet med att minska 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att konsekvent verkställa 
och upprätthålla respekten för det 
omarbetade direktivet 2006/54/EG och att 
uppmuntra den privata sektorn till en mer 
aktiv roll i arbetet med att minska 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
och att tillåta parter att förhandla om 
jämställdhetsplaner på företagsnivå samt 
på nationell och europeisk nivå.
Medlemsstaterna och kommissionen bör 
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uppmuntra arbetsmarknadens parter, 
inklusive arbetsgivare, att genomföra 
arbetsbedömningsprogram som är fria 
från könsmässiga aspekter, att genomföra 
yrkesklassificeringssystem och att främja 
begreppet lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att själva vara ett 
föredöme i kampen mot de löneskillnader 
som drabbar kvinnor i offentliga 
förvaltningar, institutioner och företag.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att höja de tillräknade 
avgifterna och förlänga inbetalningen av 
dem till att gälla även vid obligatorisk och 
frivillig föräldraledighet samt vid vård av 
äldre och vårdbehövande 
familjemedlemmar.

Or. it
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Ändringsförslag 41
Licia Ronzulli

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet understryker att 
kvinnor, förutom att vara offer för 
löneskillnader, ofta åtnjuter färre 
rättigheter och skydd i förhållande till 
sina manliga kollegor. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och rådet att 
följa Europaparlamentets resolution av 
den 20 oktober 2010 om att förbättra 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för 
arbetstagare som är gravida, nyligen har 
fött barn eller ammar.

Or. it

Ändringsförslag 42
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar till 
antagandet av gratis eller billiga system 
för att identifiera avgiftsperioder, med 
hänsyn till de många avbrotten under 
kvinnors arbetsliv.

Or. it

Ändringsförslag 43
Edit Bauer
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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ om en dag för lika 
lön som först infördes den 5 mars 2011.

7. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ om en dag för lika 
lön som först infördes den 5 mars 2011 och 
som anordnades för andra gången den 
2 mars 2012.

Or. en

Ändringsförslag 44
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet noterar att 
löneskillnader på grund av andra faktorer 
såsom ras, etnicitet, sexuell läggning och 
religion inte skulle tolereras.

Or. en

Ändringsförslag 45
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet framhåller vikten 
av att få fram siffror för att mäta krisens 
effekter när det gäller löneskillnader och 
kvinnors arbetsvillkor, med beaktande av 
framför allt lönenivåer, andelen 
uppsägningar och företagsnedläggningar, 
antalet arbetstagare vars löner inte 
utbetalats och antalet företag som 
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genomför permitteringar.

Or. pt

Ändringsförslag 46
Andrea Češková

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna med de största 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
att ha ett nära samarbete med de 
medlemsstater som har de minsta 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
för att bästa praxis verkligen ska kunna 
utbytas och utvecklas.

Or. en

Ändringsförslag 47
Licia Ronzulli

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska kommissionen och 
medlemsstaterna att motverka 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
inom alla EU:s politikområden och i de 
nationella programmen.

Or. it

Ändringsförslag 48
Andrea Češková
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Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet föreslår att 
medlemsstaterna kanske vill utse en lika
lön-förkämpe (Equal Pay Champion),
som kan övervaka situationen i den 
enskilda medlemsstaten och rapportera 
tillbaka till sina nationella parlament och 
Europaparlamentet om de framsteg som 
görs.

Or. en

Ändringsförslag 49
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ändra rådets direktiv 
om ramavtalet om deltidsarbete i syfte att 
utjämna löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 50
Inês Cristina Zuber

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmuntrar 
arbetsmarknadsparterna till att ta sitt ansvar 
för att skapa en mer jämlik lönestruktur.

11. Europaparlamentet uppmuntrar 
arbetsmarknadsparterna till att ta sitt ansvar 
för att skapa en mer jämlik lönestruktur, 
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med de högre lönerna som utgångspunkt.

Or. pt

Ändringsförslag 51
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmuntrar 
arbetsmarknadsparterna till att ta sitt ansvar 
för att skapa en mer jämlik lönestruktur.

11. Europaparlamentet uppmuntrar 
arbetsmarknadsparterna till att ta sitt ansvar 
för att skapa en mer jämlik lönestruktur 
och tillhandahålla kurser i 
förhandlingsteknik, inklusive 
löneförhandling samt öka medvetenheten 
om lika lön i första hand för att arbeta för 
obligatoriska lönegranskningar och 
stärka kvinnornas ställning gentemot 
arbetsmarknadens parter, i synnerhet i 
beslutsfattande positioner.

Or. en

Ändringsförslag 52
Franziska Katharina Brantner

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera kränkningar 
av principen om lika lön för lika arbete i 
sitt kommande förslag till horisontellt 
direktiv om kollektiv prövning och 
uppmanar medlemsstaterna att ge 
möjlighet till en sådan kollektiv prövning
som ett sätt för individer och/eller berörda 
organisationer, till exempel icke-statliga 
organisationer och fackföreningar, att 
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väcka talan vid domstol för eller till stöd 
för talande som ger sitt samtycke och att 
bevilja icke-statliga organisationer och 
fackföreningar laglig rätt att företräda 
offer för diskriminering även i 
administrativa förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 53
Franziska Katharina Brantner

Förslag till resolution
Punkt 11b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet betonar att 
endast ett fåtal anspråk om 
diskriminering i form av löneskillnader 
mellan kvinnor och män hittar fram till de 
behöriga domstolarna (allmän domstol 
eller förvaltningsdomstol). Parlamentet 
anser att man bör tillämpa en omvänd 
bevisbörda.

Or. en

Ändringsförslag 54
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer 
att tillsammans ta fram objektiva 
arbetsvärderingsinstrument för att minska
löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer att tillsammans ta 
fram objektiva arbetsvärderingsinstrument 
för att minska löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fastställa mål, 
strategier och tidsfrister för att utjämna 
löneskillnaderna mellan könen och uppnå 
lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 56
Andrea Češková

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 1 – strecksats 1

Rekommendation Ändringsförslag

– Definitionen av löneskillnader mellan 
kvinnor och män bör inte enbart avse 
bruttotimlönen, utan det måste finnas en 
distinktion mellan en oreglerad skillnad 
och ”nettoskillnaden” mellan kvinnors och 
mäns löner.

– Definitionen av löneskillnader mellan 
kvinnor och män bör inte enbart avse 
bruttotimlönen, utan det måste finnas en 
distinktion mellan en oreglerad skillnad 
och ”nettoskillnaden” mellan kvinnors och 
mäns löner och åtskillnad mellan 
sektorerna.

Or. en

Ändringsförslag 57
Iratxe García Pérez

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 1 – strecksats 3a (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

– Pensionsskillnader (i de olika pelarna i 
pensionssystemen, dvs. fördelningssystem, 
tjänstepensioner, som en fortsättning på 
löneskillnaderna efter pensionen).
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Or. es

Ändringsförslag 58
Inês Cristina Zuber

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 1 – strecksats 3a (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

– Arbete som betraktas som ”likvärdigt” (i 
enskilda yrkeskategorier).

Or. pt

Ändringsförslag 59
Britta Thomsen

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 1 – strecksats 3a (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

– Likvärdigt arbete, så att relevanta 
faktorer anges. 

Or. en

Ändringsförslag 60
Britta Thomsen

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 1 – strecksats 3b (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

– Arbetsgivare, så att olika avdelningar 
under en ledning som ansvarar för de 
anställdas löner (och eventuella 
löneskillnader) anses som samma 
arbetsgivare. 

Or. en

Ändringsförslag 61
Britta Thomsen

Bilaga till resolutionsförslaget
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Rekommendation 1 – strecksats 3c (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

– Branscher och kollektivavtal – det bör 
förtydligas att yrken som regleras av olika 
kollektivavtal och olika branscher kan 
jämföras i domstol, förutsatt att yrkena är 
jämförbara i egenskap av lika arbete eller 
likvärdigt arbete. 

Or. en

Ändringsförslag 62
Inês Cristina Zuber

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 2 – punkt 1

Rekommendation Ändringsförslag

2.1. Bristen på information och 
medvetenhet samt okunskapen bland 
arbetsgivare och arbetstagare om de 
befintliga eller eventuella löneskillnaderna 
inom företaget gör att genomförandet av 
principen i fördraget och i gällande 
lagstiftning blir mindre effektivt.

2.1. Löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män är en källa till vinster för 
arbetsgivarna. Allmänheten och 
arbetstagarna själva är dock ofta 
omedvetna om detta. Bristen på 
information om de befintliga eller 
eventuella löneskillnaderna inom ett 
företag gör att genomförandet av principen 
i fördraget och i gällande lagstiftning blir 
mindre effektivt.

Or. pt

Ändringsförslag 63
Iratxe García Pérez

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 2 – punkt 2

Rekommendation Ändringsförslag

2.2. Medlemsstaterna bör inse bristen på 
tillförlitliga, jämförbara och 
sammanhängande statistiska uppgifter, 
även vad gäller löneskillnaderna mellan 
deltidsarbetande kvinnor och män, och att 
lönenivåerna för kvinnor är lägre, särskilt 

2.2. Medlemsstaterna bör inse bristen på 
tillförlitliga, jämförbara och 
sammanhängande statistiska uppgifter, 
även vad gäller löneskillnaderna och 
pensionsskillnaderna mellan 
deltidsarbetande kvinnor och män, och att 
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inom traditionellt kvinnodominerade 
yrken, samt betrakta och hantera 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
som ett allvarligt problem i staternas 
socialpolitik. 

lönenivåerna för kvinnor är lägre, särskilt 
inom traditionellt kvinnodominerade 
yrken, samt betrakta och hantera 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
som ett allvarligt problem i staternas 
socialpolitik. 

Or. es

Ändringsförslag 64
Marina Yannakoudakis

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 2 – punkt 3

Rekommendation Ändringsförslag

2.3. Därför är det ytterst viktigt att 
regelbundna lönegranskningar, samt 
tillgänglig information om resultaten, 
görs obligatoriska för företag (till exempel 
i företag med minst 100 anställda och där 
minst 10 procent av de anställda är 
kvinnor). Samma krav måste också gälla 
uppgifterna om ersättningar utöver lönen. 
Den här informationen bör vara 
tillgänglig för anställda, fackföreningar 
och behöriga myndigheter (till exempel 
yrkesinspektioner och 
jämställdhetsorgan).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 65
Britta Thomsen

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 2 – punkt 3

Rekommendation Ändringsförslag

2.3. Därför är det ytterst viktigt att 
regelbundna lönegranskningar, samt 
tillgänglig information om resultaten, görs 
obligatoriska för företag (till exempel i 
företag med minst 100 anställda och där 
minst 10 procent av de anställda är 
kvinnor). Samma krav måste också gälla 

2.3. Därför är det ytterst viktigt att 
regelbundna lönegranskningar, samt 
offentliggörandet av resultaten, görs 
obligatoriska för företag (till exempel i 
företag med minst 30 anställda och där 
minst 10 procent av de anställda är av 
vardera kön). Samma krav måste också 
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uppgifterna om ersättningar utöver lönen. 
Den här informationen bör vara 
tillgänglig för anställda, fackföreningar 
och behöriga myndigheter (till exempel 
yrkesinspektioner och 
jämställdhetsorgan).

gälla uppgifterna om ersättningar utöver 
lönen.

Or. en

Ändringsförslag 66
Andrea Češková

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 2 – punkt 3

Rekommendation Ändringsförslag

2.3. Därför är det ytterst viktigt att 
regelbundna lönegranskningar, samt 
tillgänglig information om resultaten, görs 
obligatoriska för företag (till exempel i 
företag med minst 100 anställda och där 
minst 10 procent av de anställda är 
kvinnor). Samma krav måste också gälla 
uppgifterna om ersättningar utöver lönen. 
Den här informationen bör vara tillgänglig 
för anställda, fackföreningar och behöriga 
myndigheter (till exempel 
yrkesinspektioner och jämställdhetsorgan).

2.3. Därför är det ytterst viktigt att 
regelbundna lönegranskningar, samt 
tillgänglig information om resultaten, med 
skyddet av personuppgifter i åtanke, görs 
frivilliga för företag (till exempel i företag 
med minst 100 anställda och där minst 10 
procent av de anställda är kvinnor). Samma 
krav kan också gälla uppgifterna om 
ersättningar utöver lönen. Den här 
informationen bör vara tillgänglig för 
anställda, fackföreningar och behöriga 
myndigheter (till exempel 
yrkesinspektioner och jämställdhetsorgan).

Or. en

Ändringsförslag 67
Andrea Češková

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 2 – punkt 4

Rekommendation Ändringsförslag

2.4. Arbetsgivarna bör tillhandahålla 
arbetstagarna och deras företrädare resultat 
i form av könsuppdelad lönestatistik. 
Denna information bör sparas sektorsvis 
och på nationell nivå i varje medlemsstat.

2.4. Arbetsgivarna bör tillhandahålla 
arbetstagarna och deras företrädare resultat 
i form av könsuppdelad lönestatistik men 
med skyddet av personuppgifter i åtanke. 
Denna information bör sparas sektorsvis 
och på nationell nivå i varje medlemsstat.
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Or. en

Ändringsförslag 68
Marina Yannakoudakis

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 2 – punkt 5

Rekommendation Ändringsförslag

2.5. Det bör finnas ett krav på 
arbetsgivare att anta bestämmelser om 
öppenhet vad gäller löneuppläggning och 
lönestruktur, inklusive extra lön, bonusar 
och andra förmåner som ingår i lönen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 69
Siiri Oviir

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 2 – punkt 5a (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

2.5a. Lönerna för anställda vid nationella 
eller lokala myndigheter, inklusive extra 
lön, bonusar och andra förmåner som 
ingår i lönen, bör offentliggöras.

Or. et

Ändringsförslag 70
Britta Thomsen

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 2 – punkt 5a (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

2.5a. När lönestatistiken uppvisar 
löneskillnader mellan grupper eller 
individer på grund av kön bör det finnas 
ett krav på arbetsgivare att analysera 
dessa skillnader närmare och undanröja
dem. 
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Or. en

Ändringsförslag 71
Andrea Češková

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 3 – punkt 1

Rekommendation Ändringsförslag

3.1. I syfte att främja lika möjligheter för 
kvinnor och män bör begreppet om ett 
arbetes värde bygga på kvalifikationer, 
kunskaper eller ansvarskänsla, med 
tyngdpunkt på arbetets kvalitet, och inte 
vara präglat av ett stereotypiskt synsätt 
som missgynnar kvinnor, såsom att lägga 
tonvikten på den fysiska styrkan i stället 
för på samarbetsförmåga eller 
ansvarskänsla. Kvinnor måste därför få 
information, handledning och/eller 
utbildning i samband med 
löneförhandlingar, yrkesklassificeringar 
och lönenivåer. Det måste vara möjligt att 
begära av sektorer och företag att se över 
sina yrkesklassificeringssystem utifrån det 
obligatoriska genusperspektivet och göra 
de ändringar som krävs.

3.1. I syfte att främja lika möjligheter för 
kvinnor och män bör begreppet om ett 
arbetes värde bygga på kvalifikationer, 
kunskaper eller ansvarskänsla, med 
tyngdpunkt på arbetets kvalitet, och inte 
vara präglat av ett stereotypiskt synsätt 
som missgynnar kvinnor, såsom att lägga 
tonvikten på den fysiska styrkan i stället 
för på samarbetsförmåga eller 
ansvarskänsla. Kvinnor måste därför få 
korrekt information om lämplig löneklass. 
Det måste vara möjligt att begära av 
sektorer och företag att se över sina 
yrkesklassificeringssystem utifrån det 
obligatoriska genusperspektivet och göra 
de ändringar som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 72
Britta Thomsen

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 3 – punkt 1

Rekommendation Ändringsförslag

3.1. I syfte att främja lika möjligheter för 
kvinnor och män bör begreppet om ett 
arbetes värde bygga på kvalifikationer, 
kunskaper eller ansvarskänsla, med 
tyngdpunkt på arbetets kvalitet, och inte 
vara präglat av ett stereotypiskt synsätt 
som missgynnar kvinnor, såsom att lägga 
tonvikten på den fysiska styrkan i stället 
för på samarbetsförmåga eller 

3.1. I syfte att främja lika möjligheter för 
kvinnor och män bör begreppet om ett 
arbetes värde bygga på kvalifikationer, 
kunskaper och ansvarskänsla, med 
tyngdpunkt på arbetets kvalitet, och inte 
vara präglat av ett stereotypiskt synsätt 
som missgynnar kvinnor, såsom att lägga 
tonvikten på den fysiska styrkan i stället 
för på samarbetsförmåga eller 
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ansvarskänsla. Kvinnor måste därför få 
information, handledning och/eller 
utbildning i samband med 
löneförhandlingar, yrkesklassificeringar 
och lönenivåer.

ansvarskänsla. Kvinnor måste därför få 
information, handledning och/eller 
utbildning i samband med 
löneförhandlingar, yrkesklassificeringar 
och lönenivåer.

Or. en

Ändringsförslag 73
Britta Thomsen

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 3 – punkt 1a (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

3.1a. Utvärderingen av yrken eller 
utformandet av 
arbetsklassificeringssystem bör innehålla 
en könsneutral användning av begreppet
värde, och därmed se till att yrken som 
inbegriper ansvar för andra människor 
bör betraktas som likvärdigt med yrken 
som inbegriper ansvar för materiella eller 
ekonomiska resurser.

Or. en

Ändringsförslag 74
Marina Yannakoudakis

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 3 – punkt 2

Rekommendation Ändringsförslag

3.2. Kommissionens initiativ bör uppmana 
medlemsstaterna att införa 
yrkesklassificering som respekterar 
jämställdhetsprincipen och gör det möjligt 
för både arbetsgivare och arbetstagare att 
fastställa eventuella lönediskrimineringar 
på grund av en snedvriden definition av 
löneskalan.
Nationella lagar och traditioner bör 
respekteras vad gäller ländernas 
arbetsmarknadsrelationer. Sådana medel 
för arbetsbedömning och

3.2. Kommissionens initiativ bör uppmana 
medlemsstaterna att införa 
yrkesklassificering som respekterar 
jämställdhetsprincipen och gör det möjligt 
för både arbetsgivare och arbetstagare att 
fastställa eventuella lönediskrimineringar 
på grund av en snedvriden definition av 
löneskalan.
Nationella lagar och traditioner bör 
respekteras vad gäller ländernas 
arbetsmarknadsrelationer.
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yrkesklassificering bör också vara öppna 
för insyn och göras tillgängliga för alla 
aktörer, yrkesinspektioner och 
jämställdhetsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 75
Britta Thomsen

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 3 – punkt 2

Rekommendation Ändringsförslag

3.2. Kommissionens initiativ bör uppmana
medlemsstaterna att införa 
yrkesklassificering som respekterar 
jämställdhetsprincipen och gör det möjligt 
för både arbetsgivare och arbetstagare att 
fastställa eventuella lönediskrimineringar 
på grund av en snedvriden definition av 
löneskalan. Nationella lagar och traditioner 
bör respekteras vad gäller ländernas 
arbetsmarknadsrelationer.  Sådana medel 
för arbetsbedömning och 
yrkesklassificering bör också vara öppna 
för insyn och göras tillgängliga för alla 
aktörer, yrkesinspektioner och 
jämställdhetsorgan. 

3.2. Kommissionens initiativ bör 
uppmuntra medlemsstaterna att införa 
yrkesklassificering som respekterar 
jämställdhetsprincipen och gör det möjligt 
för både arbetsgivare och arbetstagare att 
fastställa eventuella lönediskrimineringar 
på grund av en snedvriden definition av 
löneskalan. Nationella lagar och traditioner 
bör respekteras vad gäller ländernas 
arbetsmarknadsrelationer.  Sådana medel 
för arbetsbedömning och 
yrkesklassificering bör också vara öppna 
för insyn och göras tillgängliga för alla 
aktörer, yrkesinspektioner och 
jämställdhetsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 76
Britta Thomsen

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 3 – punkt 4

Rekommendation Ändringsförslag

3.4. Icke-diskriminerande 
arbetsbedömningar bör baseras på system 
för att klassificera personalen och 
organisera arbetet samt på 
arbetslivserfarenhet och produktivitet, som 
särskilt bör mätas i kvalitativa termer. 
Denna information bör ligga till grund för 

3.4. Icke-diskriminerande 
arbetsbedömningar bör baseras på system 
för att klassificera personalen och 
organisera arbetet samt på 
arbetslivserfarenhet och produktivitet, som 
särskilt bör mätas i kvalitativa termer,
såsom utbildning och andra 
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uppgifter och utvärderingstabeller som kan 
användas vid lönesättning, där vederbörlig 
hänsyn bör tas till principen om öppenhet 
och jämförbarhet.

kvalifikationer, psykiska och fysiska krav, 
ansvar för mänskliga och materiella 
resurser. Denna information bör ligga till 
grund för uppgifter och 
utvärderingstabeller som kan användas vid 
lönesättning, där vederbörlig hänsyn bör 
tas till principen om öppenhet och 
jämförbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 77
Marina Yannakoudakis

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 4

Rekommendation Ändringsförslag
Jämställdhetsorganen bör få en stärkt roll i 
arbetet med att utjämna löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män. Organen bör göras 
behöriga att kontrollera, rapportera och, i 
tillämpliga fall, upprätthålla respekten för 
tillämpningen av lagstiftningen om 
principen om jämställdhet på ett mer 
effektivt och oberoende sätt, och de bör ha 
tillgång till tillräckligt med ekonomiska 
medel. Artikel 20 i direktiv 2006/54/EG bör 
ses över för att stärka jämställdhetsorganens 
roll genom följande:

Jämställdhetsorganen bör få en stärkt roll i 
arbetet med att utjämna löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män. Organen bör göras 
behöriga att kontrollera och rapportera. 
Artikel 20 i direktiv 2006/54/EG bör ses över 
för att stärka jämställdhetsorganens roll 
genom följande:

– Att stödja och ge råd åt personer som 
drabbats av lönediskriminering.

– Att stödja och ge råd åt personer som 
drabbats av lönediskriminering.

– Att tillhandahålla oberoende 
undersökningar om löneskillnader.

– Att tillhandahålla oberoende 
undersökningar om löneskillnader.

– Att offentliggöra oberoende rapporter om 
och lämna rekommendationer i frågor som 
rör lönediskriminering.

– Att offentliggöra oberoende rapporter om 
och lämna rekommendationer i frågor som 
rör lönediskriminering.

– Rättsliga befogenheter för att påbörja 
egna utredningar.

– Rättsliga befogenheter för att utfärda 
sanktioner i de fall där principen om lika 
lön för samma eller likvärdigt arbete har 
överträtts och/eller för att föra 
lönediskrimineringsfall vidare till domstol.

– Att tillhandahålla särskild utbildning för – Att tillhandahålla särskild utbildning för 
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arbetsmarknadsparterna samt för 
advokater, domare och ombudsmän 
baserad på olika analytiska instrument och 
ändamålsenliga åtgärder som ska 
användas antingen när avtal görs upp eller 
när det kontrolleras om regler och 
bestämmelser för att utjämna 
löneskillnaderna verkställts, samt 
utbildningskurser och utbildningsmaterial 
för arbetsgivare om icke-diskriminerande 
arbetsbedömning.

arbetsmarknadsparterna samt för advokater, 
domare och ombudsmän baserad på olika 
analytiska instrument som ska användas 
antingen när avtal görs upp eller när det 
kontrolleras om regler och bestämmelser för 
att utjämna löneskillnaderna verkställts, samt 
utbildningskurser och utbildningsmaterial för 
arbetsgivare om icke-diskriminerande 
arbetsbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 78
Franziska Katharina Brantner

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 4 – strecksats 5a (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

– Rättsliga befogenheter för att ansöka 
om kollektiv prövning, inklusive 
grupptalan (anspråk på 
gruppmedlemmars vägnar), kollektiva 
rättsprocesser (flera anspråk) och 
kollektiv talan (anspråk från en 
odefinierad grupp). 

Or. en

Ändringsförslag 79
Marina Yannakoudakis

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 5 – stycke 2

Rekommendation Ändringsförslag

Fackföreningarnas ansvar bör stärkas, 
samtidigt som också ledningen kunde
spela en viktig roll inte enbart vad gäller 
rättvis lön, utan även för att skapa ett 
klimat som stöder en jämlik fördelning av 
vårdansvar och karriärsavancemang för 
både manliga och kvinnliga arbetstagare. 

Ledningen kan spela en viktig roll inte 
enbart vad gäller rättvis lön, utan även för 
att skapa ett klimat som stöder en jämlik 
fördelning av vårdansvar och 
karriärsavancemang för både manliga och 
kvinnliga arbetstagare. 
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Or. en

Ändringsförslag 80
Britta Thomsen

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 5 – stycke 3a (nytt)

Rekommendation Ändringsförslag

För att främja lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete föreslår vi att 
kommissionen utformar en normativ och 
praktiskt orienterad handbok att använda 
i den sociala dialogen i företag och 
medlemsstater. Denna handbok bör 
innehålla riktlinjer och användbara 
kriterier för att avgöra värdet av arbetet 
och för att jämföra yrken. Den bör också 
innehålla förslag om eventuella metoder 
för arbetsutvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 81
Marina Yannakoudakis

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 6 – strecksats 2

Rekommendation Ändringsförslag

– Särskilda bestämmelser som gör det 
möjligt att kombinera arbete med familj 
och privatliv, som omfattar barnavård och 
andra tillsynstjänster, flexibel 
arbetsorganisering och flexibla arbetstider 
samt mamma-, pappa-, föräldra- och 
familjeledighet.

– Särskilda bestämmelser som gör det 
möjligt att kombinera arbete med familj 
och privatliv, som omfattar barnavård och 
andra tillsynstjänster, flexibel 
arbetsorganisering och flexibla arbetstider 
samt överkomlig, rimlig och hållbar 
mamma-, pappa-, föräldra- och 
familjeledighet.

Or. en

Ändringsförslag 82
Iratxe García Pérez

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 6 – strecksats 2
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Rekommendation Ändringsförslag

– Särskilda bestämmelser som gör det 
möjligt att kombinera arbete med familj 
och privatliv, som omfattar barnavård och 
andra tillsynstjänster, flexibel 
arbetsorganisering och flexibla arbetstider 
samt mamma-, pappa-, föräldra- och 
familjeledighet. 

– Särskilda bestämmelser som gör det 
möjligt att kombinera arbete med familj 
och privatliv, som omfattar vård av barn 
och andra omsorgsbehövande personer
och andra tillsynstjänster av god kvalitet 
till ett överkomligt pris, flexibel 
arbetsorganisering och flexibla arbetstider 
samt mamma-, pappa-, föräldra- och 
familjeledighet.

Or. es

Ändringsförslag 83
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 6 – strecksats 3

Rekommendation Ändringsförslag

– Konkreta och bestämda åtgärder (enligt 
artikel 157.4 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt) för att utjämna 
löneklyftan och könssegregeringen som 
ska genomföras av arbetsmarknadens 
parter och jämställdhetsorganisationerna på 
olika nivåer, både avtalsmässiga och 
sektorsvis, t.ex. att främja löneuppgörelser 
för att bekämpa löneskillnader mellan 
kvinnor och män, att utföra undersökningar 
om lika lön, att fastställa kvalitativa och 
kvantitativa mål och riktmärken samt att 
stödja utbyte av bästa praxis.

– Konkreta åtgärder (enligt artikel 157.4 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) för att utjämna löneklyftan 
och könssegregeringen som ska 
genomföras av arbetsmarknadens parter 
och jämställdhetsorganisationerna på olika 
nivåer, både avtalsmässiga och sektorsvis, 
t.ex. att främja löneuppgörelser för att 
bekämpa löneskillnader mellan kvinnor 
och män, att utföra undersökningar om lika 
lön för lika arbete, att fastställa kvalitativa 
och kvantitativa mål och riktmärken samt 
att stödja utbyte av bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 84
Andrea Češková

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 6 – strecksats 4

Rekommendation Ändringsförslag

– Införande av en bestämmelse i – Införande av en bestämmelse i 
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upphandlingsavtal om respekten för 
jämställdhet och lika lön.

upphandlingsavtal om respekten för 
jämställdhet och lika lön för lika arbete.

Or. en

Ändringsförslag 85
Iratxe García Pérez

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 7 – strecksats 4a (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

– Utarbeta specifika riktlinjer för 
övervakningen av löneskillnaderna inom 
ramen för kollektivavtal och göra dessa 
allmänt tillgängliga på en webbplats, 
översatta till olika språk.

Or. es

Ändringsförslag 86
Marina Yannakoudakis

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 8

Rekommendation Ändringsförslag

8.1. Lagstiftningen inom detta område är 
av olika skäl tydligen mindre effektiv. 
Eftersom hela problemet inte kan lösas 
enbart med hjälp av lagstiftning, bör 
kommissionen och medlemsstaterna 
stärka gällande lagstiftning med lämpliga 
former av effektiva, proportionerliga och 
avskräckande sanktioner.

Det bör observeras att enligt 
direktiv 2006/54/EG är medlemsstaterna 
redan skyldiga att tillhandahålla 
kompensation eller gottgörelse (artikel 18) 
samt sanktioner (artikel 25).

8.2. Det är viktigt att medlemsstaterna 
vidtar nödvändiga åtgärder för att se till 
att kränkningar mot principen om lika lön 
för samma eller likvärdigt arbete beläggs 
med lämpliga påföljder, enligt gällande 
rättsliga bestämmelser.
8.3. Det bör observeras att enligt 
direktiv 2006/54/EG är medlemsstaterna 
redan skyldiga att tillhandahålla 
kompensation eller gottgörelse (artikel 18) 
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samt sanktioner (artikel 25). Dessa 
bestämmelser är emellertid inte 
tillräckliga för att förhindra kränkningar 
av principen om lika lön. Av denna 
anledning föreslås en studie om 
möjligheten, effektiviteten och effekterna 
av ett eventuellt införande av följande 
sanktioner: 
– Betalning av kompensation till den 
drabbade personen. 
– Administrativa böter (till exempel om en 
analys och undersökning om 
könsuppdelad lönestatistik inte inlämnats, 
anmälningsskyldigheten för denna inte 
respekterats eller inte finns tillgänglig 
(enligt rekommendation 2)) som inkrävs 
av yrkesinspektioner eller behöriga 
jämställdhetsorgan.
– Fråntagande av rätten till offentliga 

förmåner och bidrag (även EU-bidrag 
som förvaltas av medlemsstaterna) samt 
rätten till deltagande i förfaranden för 
offentlig upphandling enligt 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG 
om förfarandena vid offentlig 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 87
Inês Cristina Zuber

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 8 – punkt 2a (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

8.2a. Trots gällande lagstiftning är 
inspektioner och påföljder ofta sorgligt 
otillräckliga när det gäller principen om 
lika lön. Dessa frågor måste prioriteras, 
och de myndigheter och organ som 
ansvarar för dem måste ges nödvändiga 
tekniska och finansiella resurser.

Or. pt
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Ändringsförslag 88
Inês Cristina Zuber

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 8 – punkt 3 – strecksats 3

Rekommendation Ändringsförslag

– Fråntagande av rätten till offentliga 
förmåner och bidrag (även EU-bidrag 
som förvaltas av medlemsstaterna) samt 
rätten till deltagande i förfaranden för 
offentlig upphandling enligt direktiven 
2004/17/E1 och 2004/18/EG2 om 
förfarandena vid offentlig upphandling. 

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 89
Franziska Katharina Brantner

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 8 – punkt 3 – strecksats 3a (ny)

Rekommendation Ändringsförslag

– Offentliggöra namnen på dem som 
överträder bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 90
Iratxe García Pérez

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 8 – punkt 3 – strecksats 3a (ny)

                                               
1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.
2 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.
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Rekommendation Ändringsförslag

– Offentliggöra namnen på dem som 
överträder bestämmelserna.

Or. es

Ändringsförslag 91
Inês Cristina Zuber

Bilaga till resolutionsförslaget
Rekommendation 9 – punkt 1

Rekommendation Ändringsförslag

9.1. Ett område i akut behov av åtgärder 
berör det samband som verkar finnas 
mellan lägre lön och deltidsarbete. Detta 
kräver en utvärdering och eventuell 
ändring av rådets direktiv 97/81/EG av 
den 15 december 1997 om ramavtalet om 
deltidsarbete undertecknat av Unice, 
CEEP och EFS – Bilaga: Ramavtal om 
deltidsarbete, som föreskriver lika 
behandling av heltids- och 
deltidsarbetande arbetstagare samt mer 
inriktade och effektiva åtgärder i 
kollektivavtal. 

utgår

Or. pt


